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  285-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:32. (  نصراني مرشَّح انتخاب حكم على الك�م تتمة - 1

 وابن والنووي حجر ابن في يطعن فيمن رأيكم فما العقيدة في بتأوي�ته الباري فتح شرح أفسد حجر ابن إن يقول الناس بعض - 2

  ) 00:23:29(  ؟ الجوزي

  ) 00:30:06)) . (  العماد ذات إرم((  تعالى قوله تفسير ما - 3

  ) 00:32:18(  ؟ بيد يداً  المجلس في التقابض حالة في المال محلَّ  يحل الشيك ھل - 4

(  ؟. الحكم فما الكفار ب�د في اTذان يسمع لم وإذا)  عذر من إR له ص�ة ف� يجب فلم النداء سمع من(  الحديث صحة ما - 5

00:32:44 (  

  ) 00:40:50(  ؟ الكفر ب�د إلى السفر شروط ھي ما - 6

 رد فطلب أقل السوق سعر أن ساعات بعد للمشتري تبين ثم بعد فيما يسددھا عربية عملة مقابل أجنبية عملة نقداً  Yخر باع رجل - 7
  ) 00:53:28(  ؟ البيعة ھذه فماحكم البيعة

  ) 00:55:10(  ؟. اTذان دعاء بعد بالكفين الوجه مسح يجوز ھل - 8

 ) 00:57:00(  ؟.الدوRر منه أخذ قد كان إذا بالدوRر المال رد المستقرض على المقرض اشتراط حكم ما - 9

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

( : قال عليه السالم كما يف الصحيح مسلم أو البخاري أو كليهما مًعا قال حنن عليه السالم يقول  :الشيخ 

يوظف فهذا ال يوظف ملاذا  أو كما قال عليه السالم ، يعين موظف يطلب أن )نحن ال نولي من طلب الوالية 

؟ ألنه هذا معناه أنه يريد يستغل الوظيفة هذه ويربح من وراءها ، فال يوظف إال املخلص الذي خيتاره املسئول 

األول أو من ينوب عنه ، طيب وحنن نقول هنا أنا اختاروين أنا مرشحكم ترون يف الالفتات على الطريق ، 

  نعم . انصروين أنصركم اهللا أكرب  - يضحك الشيخ رمحه اهللا- ن انصروين أنصركم كذلك قرأت هكذا عنوا

  . لفظة فالن مع اهللا كونوا معه  :السائل 

  ال ، هذه أهون ، لكن انصروين أنصركم هذا كفر :الشيخ 



  .يضعوا يف غري موضعها  :السائل 

و كان يف حكم إسالمي ويف املقصود فمبني املكتوب من عنوانه إنه هؤالء املرشحني رشحوا أنفسهم ، ل :الشيخ 

انتخاب فما يقبلهم ، لو يف حكم إسالمي ويف انتخاب ما يقبلهم أبًدا ، لكان كيف انتخاب يف احلكم 

اإلسالمي اإلمام اخلليفة عنده جملس شورى عنده خنبة من علماء البلد من صاحليهم ، من اخلبريين بأوضاع أهل 

حنطه رئيس السوق الفالين ، يراقب السوق ما يدخل فيه شيء ،  البلد إىل آخره فيستشريهم ، نريد شخص مثًال 

ال جيوز بيعه كذا شراؤه غش منكر إىل آخره ، فيتداولون األمر وينظرون فيقولون حنن نرى فالن ها حطوه فما 

يل أنه تريد جملسا وال جمالس وال وال إىل آخره ، الشاهد مث هؤالء املرشحني يتعاطون ما جيوز وما ال جيوز ، يف سب

أيش ؟ هو ينجح اآلن والبحث يف هذا طويل وطويل جًدا ، مفروض على الشعب أن خيتار هؤالء من هؤالء 

الذين رشحوا أنفسهم ومفروض على الشعب أن يكون يف جملس األمة أفراد من النصارى ، ملاذا ؟ ألن النصارى 

فيعملون لنا حسابات دقيقة ، أهل . آه .  مواطنون ، مواطنون نعم ، والعدالة اإلسالمية تشمل كذلك املواطنني

هذه ما جاءت . البلد هؤالء كم نسبة النصارى بالنسبة للمسلمني وما أعرف عاملني حساب لليهود واال ال 

ببالنا حنن ، يعين خيتارون من اليهود املهم فحسب النسبة يضعوا مثًال للبلد حتتاج إىل اثنني من النصارى ، اثنني 

املسلمني ما اختاروهم ، خيتارهم بنو جنسهم بنو دينهم أو بنو دينهم ، فهم على كل هؤالء  من النصارى إذا

راحيني ينجحون ، لكن املرشحني منهم كما قلنا أربعة أو مخسة ، املسلمون يف ذاك البلد يقولون فالن بعثي مع  

كافرا يف األصل هو ملحد اىل آخره   كونه كافرا فهو بعثي ، والثاين مع كونه كافرا فهو شيوعي ، والثالث مع كونه

، لكن فالن واهللا متدين بنصرانيته وما يعادي املسلمني يا ترى مادام والبد إنه يريد ينجح واحد أو اثنني من 

هؤالء فما هو موقف املسلمني بقى إنه حنن ال نتدخل هؤالء نصارى يقولوا عنا يف الشام فخار يكسر بعضه ، ال 

ء الذين تقولون فخار يكسر بعضه ، يريد ينجح منهم شخصان رغم أنوفكم ، فيا ليس هكذا القضية ، هؤال

مسلمني يا عقالء ، أليست القاعدة هذه ترد يف هذه الصورة وإال ال ؟ اآلن أنا أقول نعم ألن املسلمني واقعون 

يون فيهم مالحدة وما بني شرين اآلن كما هو الشأن متاًما بالنسبة للمسلمني ، املسلمون فيهم بعثيون فيهم شيوع

  . العهد عنكم ببعيد ، طيب نقعد نتفرج وإال خنتار أقلهم شرًا ؟ تفضل 

  . ...شيخنا عندنا يف الزرقاء حصل : أبو ليلى 

  . ال ، ال ، ال تسمي خليها مستورة اهللا يهديك اتعلم من شيخك  :الشيخ 

يكشفون أوراق بعضهم البعض ، وعندنا يف البلد  نعم ، اهللا جيزيك اخلري يف بعض البالد صار النصارى: أبو ليلى 

... .  



  حلوة :الشيخ 

تبني لنا أن هؤالء النصارى يعين ان كان ما بينهم شيوعي فماروين ، والذي ما ماروين أزفت وأزفت أي : أبو ليلى 

م ما هو أصلح بعضهم البعض أو يكون يف بينه ...نعم فلماذا نعطي أصواتنا هلؤالء فعًال لو موجود هؤالء الناس 

  .. ، ملاذا نعطيهم قوة األصوات ، واآلن مثال معني يف هذا البلد مثًال شخص واحد نصراين 

شردت يا شيخ شردت عن املوضوع وال تؤاخذين إذا قلت لك ألنه أنا شيخك والشيخ يبقى له دالة  :الشيخ 

  . أنك ما فهمت املوضوع . على تلميذه أليس كذلك 

  . املوضوع أنا فاهم كل كالمك الذي حتدثت به أنا فهمت : أبو ليلى 

  ما هو جوابك خنتار أقل الشرين وإال ال ؟  :الشيخ 

  . ...أنا كان فكري : أبو ليلى 

  . اترك فكرك ما رأيك ختتار أقل الشرين وإال ال ؟ خري الكالم ما قل ودل  :الشيخ 

  . بالنسبة يل ال : أبو ليلى 

  ين ؟ يعين ما خنتار أقل الشر  :الشيخ 

  . كله واحد عندنا : أبو ليلى 

  ملاذا ؟ :الشيخ 

  . ...: أبو ليلى 

  طول بالك قليال قاعدة اختيار أقل الشرين هاضمها أنت؟  :الشيخ 

  نعم هاضمها: أبو ليلى 

  هاضمها: أبو ليلى 

  . نعم معروفة  :الشيخ 

  هنا هؤالء األشخاص تنطبق القاعدة عليهم واال ال ؟  :الشيخ 

  . يقول ال : أبو ليلى 

  ملاذا ؟  :الشيخ 

  . ألننا نراهم كلهم واحد : أبو ليلى 

هذا يعدل كالمك ال ، كلهم واحد يعين ال ، أنا آنًفا صورت صورة وما حددت بلًدا ، قلت فيهم ،   :الشيخ 

 كلهم األربعة نصارى فيهم البعثي ، وفيهم الشيوعي ، وفيهم الزنديق ، وفيهم املتمسك بدينه وال يعادي



  املسلمني اترك بلدك ، ال يعادي املسلمني ، هل ظهر لك الفرق هذا ؟ 

  . نعم ، ظهر يل : أبو ليلى 

أنا أعرف ما مشكلتك أنت وغريك ، هذه الصورة اليت أنا عارض لك اياها ، كلهم األربعة نصارى واحد  :الشيخ 

ملسلمني ، هؤالء األربعة ثالثة منهم زنديق واحد بعثي وواحد شيوعي ، واحد نصراين متمسك بدينه وال يعادي ا

  يعادون املسلمني شرهم كلهم مثل بعضهم ؟ 

  . ال طبًعا : أبو ليلى 

  طيب إذا حنن انتخبنا هذا النصراين الذي شره أقل من الثالثة اآلخرين نكون أخطأنا واال أصبنا ؟  :الشيخ 

  . لعل يكون يف جوابني هلذا : أبو ليلى 

  . اك الكوكب اجعل لعل عند ذ :الشيخ 

  . ...يف جوابني يا شيخنا : أبو ليلى 

  . تفضل  :الشيخ 

اجلوابان اجلواب األول إذا جئنا ألخف الضررين خنتار هذا ، لكن يف صنف ثاين من الناس يقول ال : أبو ليلى 

طبًعا الذي هو ختتار وال واحد منهم ، ملاذا جنعل هؤالء شعبية يف املستقبل رايح الناس يقولون أنه فالن اختاره 

أهون الضررين ، أنه صار له شعبية كبرية يعين مثًال عشرين ألف صوت جييب وواحد من املسلمني جييب أيًضا 

  . عشرين ألف صوت كذلك طيب يتعادلون يا شيخ 

  . يا شيخ اهللا يهديك أال تالحظ أنت أنه ذاك سينجح والبد واحد من األربعة الزم ينجح  :الشيخ 

  . ح يا شيخ بدون أصوات املسلمني ما كان يكون منهم ينج: أبو ليلى 

أنت اآلن شركت مسلم يأخذ عشرين ألف . ال ختلط اهللا يرضى عليك ، ال ختلط شعبان برمضان  :الشيخ 

  . صوت ، وذاك يأخذ كذلك واحد وعشرين ألف صوت ، هذا ما يضر املسلم 

  . ...الن شعبية كبرية ما يضره اآلن شيخنا لكن يف املستقبل يصري لف: أبو ليلى 

  . طول بالك الشعبية اليت يريد يأخذها من هو األقل شرًا واال األكثر شرًا  :الشيخ 

  . األقل شرًا : أبو ليلى 

  طيب وإذا حنن مل خنتار األقل شرًا ، من الذي ينجح ؟  :الشيخ 

  . لعله ، لعله ينجح األقل شرًا : أبو ليلى 

هديك القضية عملية حسابية ، كثر أصوات هذا ينجح ، قلل أصوات هذا مش لعله يا أخي اهللا ي :الشيخ 



يسقط القضية عملية حسابية ، فال تقل لعله ، ولعله ، حنن نقول إذا هذا الذي قلنا إنه متدين نصراين وال يعادي 

اعدة األخذ املسلمني ، إذا حنن ما انتخبنا هذا جيوز ينجح اآلخر ، الذي هو أضر على املسلمني معليش ؟ أين ق

  . بأخف الضررين ؟ نسمع من الشيخ علي هنا 

هذا الكالم سبق ذكر شيء منه لكن يف نقطة وهي قضية الصورة اليت تفضلت فيها أستاذنا إذا : علي احلليب 

  . وجدت فهذا الكالم يسلم به 

  ما هي الصورة بارك اهللا فيك ؟  :الشيخ 

املسلمني ، والباقون يعادوم ، لكن شيخنا الواقع الذي نعيشه مثًال يف ثالث هكذا وواحد ال يعادي : احلليب 

اآلن يف بالدنا على وجه العموم أم يوجد من هؤالء النصارى من هم على هذه الشاكلة ، لكن النصارى 

اآلخرون وإن كانوا ليسوا بعثيني مثًال أو شيوعيني أو اشرتاكيني ، لكن يف احلقيقة هم مبشرون لدينهم يرسلون 

  . نشرات التبشريية ضد اإلسالم ويطعنون وكذا ال

  . اهللا يهديك يا شيخ علي أنت وصاحبك ، حنن يا أخي عم نفرض فرضية  :الشيخ 

  ..أينعم الفرضية شيخنا سبق احلديث عنها وقلت لك إذا الكالم كان على هذا : احلليب 

  بالد إسالمية كلها ، أنا أعاجلها فكريًامعلش يا أخي فقط أنا ما يف ذلك البلد أنا عم أعاجل مشاكل  :الشيخ 

  صحيح: احلليب 

فقهًيا ،الذي يريد يطبق املنهج العلمي الفكري هم املصابون يف البلد أنا عم أفرض فرضية فهذه الفرضية  :الشيخ 

ن إذا سلمتم ا ، فهذه ال تقبل املناقشة واادلة ، بينما هذا صاحبك عم يناقش فيها ، القضية إما نقول إ

انظر اآلن ما يقول عم أقول لك  "هيسي برابار " األربعة املرشحني أنفسهم كلهم على قوله ذاك الرتكي يف الضرر 

  . إما نفرتض وأنت متحمس اآلن مع األسف مثل غريك ما تؤاخذنا ، ما عم تتجاوب معي فكريًا 

وجهها فقط ال تعتقد ، ال تعتقد أن مثل املتحمس للمرأة الزم تسرت وجهها ، فقط انظر األدلة يا أخي ، اسرت 

هذا فرض ، أنا عم أقول هؤالء األربعة إما أن يكون ضررهم بالنسبة للمسلمني مثل بعضهم البعض ، حينئذ 

  فخار يكسر بعضه البعض

  . ... :السائل 

ضت يف أنا قلت هذا قبل ما تقوهلا أنت ، إما أن يكون األمر هكذا ، أو يكون األمر مثل ما أنا فر  :الشيخ 

واحد شره أقل ، فإذا كان كل مثل بعضهم البعض أنت اآلن حبماسك ما تقول كلهم هكذا ، طيب حينئذ 

السؤال ما حمله من اإلعراب ، السؤال غري وارد حينئذ ؛ ألنه ما يف هنا شرير وأشر ، كلهم يف الشر واحد ، 



  السؤال هذا ماذا ؟ 

  . هنا خيتلف . ال : أبو ليلى 

نا عم أجاوب عن السؤال ، تصوير اجلواب عن السؤال هو كما صورت آنًفا ، أربعة كفار ، طيب وأ :الشيخ 

واحد ضرره أخف على املسلمني من الثالثة واجب على املسلمني يرشحون هذا الذي شره أقل أنت متحمس 

يف الشر ، ويتقول كلهم مثل بعضهم ، إن شاء اهللا يكونوا كلهم مثل بعضهم يف عدم الشر ، ما كلهم بعضهم 

لكن إذا كان واحد شره أقل من اآلخر هذا الذي جيب اختياره فيجب أن تكون منتبه يا أبا ليلى ، هذا يريد 

يتسجل لك أعط بالك ، آه ، تكون منتبه ، القاعدة السؤال أين هنا مأخذ القاعدة هذه أخف الضررين قلت أنا 

روا يف تفاوت يف املوضوع ، وإمنا سووا بني املرشحني السؤال فيه خطأ ، أنت ذاكر وإال ال أين اخلطأ ؟ ما ذك

األربعة ، أنت تقول أن هؤالء مثل بعضهم ما خنتار وال واحد منهم ، إذا أنت تقول هكذا وأنت تلميذي ، أنا 

أقول هكذا وزيادة ، لكن القضية ما هكذا، القضية إنه يف قاعدة هنا ، القاعدة تنبهين أنه يف السؤال خطأ ، إنه 

هناك أربعة مرشحون نصارى واحد منهم شره على املسلمني أقل صحيح إنه واجب اختياره ؟ أينعم واجب يف 

اختياره ؛ ألنه مفروض واحد أو اثنان من هؤالء سيطلعون شئنا أم أبينا ، حينئذ نعمل اجتهاد ، لكن أنت ما 

بوية ، وإىل آخره ، لفيت ودرت ، ساويت ؟ شعرت مثل ما شعر هؤالء الذين جيادلوننا يف موضوع األحاديث الن

هؤالء بعد هذا راحيني يقولون أنه هذا الذي جنح له شعبية يف املسلمني يقولون اىل أن يشبعوا حنن يهمنا أن ندفع 

  الضرر األكرب بالضرر األصغر ، عرفت كيف ؟ 

  . نعم : أبو ليلى 

ئم على صخرة ، قائم على شفا جرف هار لكن أنت ملاذا جلأت إىل الشيء هذا ؟ ملا شعرت أنك ما قا :الشيخ 

، ما  - وعليكم السالم - ، حتتاج تظهر الفرق ، الفرق إذا إما موجود وإما مفقود ؟ يف فرق ؟ خنتار أقلهم شرًا 

  . موجود ال ختتار أحدا منهم إطالقًا 

  جزاك اهللا خريا: أبو ليلى 

  .  ...هل ننتخب من له اجتاه إسالمي أو كذا  :السائل 

  . إذا هذا نقوله يف الكفار ، فكيف ال نقوله يف املسلمني  :الشيخ 

  . ... :السائل 

  ال أبدا ال قدميا وال حديثا :الشيخ 

  . شيخنا كالمكم يف لفظ الوجوب أستاذي : احلليب 



  . امسح يل أن أصحح خطأ قدمي إما مين أو من غريي  :الشيخ 

  . من غريك األرجح : احلليب 

  مراجحة اآلن معليش ما نعمل :الشيخ 

  . ... :السائل 

اصرب قليال ، أنا الذي أقوله وقلته يف هذه املناسبة ال أنصح مسلًما أن يرشح نفسه ، لكن إن ركب كل  :الشيخ 

من املرشحني أنفسهم رؤوسهم وطرحوا أنفسهم يف الساحة ، فنحن نساعد هؤالء على الكفار على البعثيني على 

جنحوا رايح يغريون الدستور والقانون هيهات هيهات ، وإمنا من باب تقليل الشر  الشيوعيني أنه ينجحوا ، ما إذا

، ختفيف الشر وفقط ، فلو كان يل صديق أو يل تلميذ مثل أيب ليلى مثًال ، ال مسح اهللا لعب به الشيطان  ، 

الربملان أو كما ورشح حاله باسم السلفيني ، أنا بنصحه وأقول له إياك إياك إنك ترشح نفسك ، أول ما تدخل 

  نعم.يقولون جملس األمة أول مصيبة تريد ختفف قليال من حليتك ، حىت تكون مقبولة 

  . أول ما يدخل يقسم ابتداًء على احرتام الدستور  :السائل 

هذا صحيح ، لكين أنا أحببت أن أضرب مثًال هنا وإال هذاك منكر مكشوف يعين القسم ، فال أنصح  :الشيخ 

هذا مثًال رشح حاله ، أنصحه وأقول له إياك يا أخي حترق حالك أنت ، وقلت أكثر من مرة قريًبا ، أبًدا لكن لو 

إنه مثل هؤالء اإلسالميني ، الذين يرشحون أنفسهم يف كل البالد العربية ، اليت تتبىن نظام االنتخابات الكافرة إمنا 

عبد اهللا الذي ال يعمل بعلمه ، كمثل السراج مثل العالم يا ( هم كما قال عليه السالم يف احلديث الصحيح 

، هؤالء األشخاص الذين يرشحون أنفسهم  )يحرق نفسه ويضيء غيره ، يحرق نفسه ، ويضيء غيره 

ويدخلون الربملان ، هذا مثلهم ، هم راحيني حيرقون أنفسهم يف سبيل شيء موهوم ال يستطيعون أن يصلوا إليه 

تور ، يغريون القانون ، هيهات هيهات ، الدستور والقانون ال ميكن أن يغري ، فكرهم يغريوا النظام يغريون الدس

ولكن ما كل ما يتمىن املرء يدركه ،  ))إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (( : إال كما قال تعاىل 

قهم يف تربية أنفسهم يف توسيع نتمىن إنه اجلماعة الذين يريدون أن يدخلوا الربملان من اإلسالميني يظلوا يف طري

معلومام يف الدين ، يف تربية الشعب الذي يعيش معهم إىل آخره ، ولكن جتري الرياح مبا ال يشتهي املالح ، 

حينئذ حنن نصبح أمام أمر واقع ، والذي ال منلكه كنا منلك إنه ننصح أبا ليلى ما يرشح حاله لكن ال حول وال 

ح حاله ، ما نسوي ؟ خنلي جورج وانطنيوس يطلع هناك ، وما يطلع أبو أمحد أبو ليلى ؟ قوة إال باهللا أبو ليلى رش

ال بل غصبا عنا الزم خنتاره هذا وأمثاله وتلك األمثال نضرا للناس أنا ال أنصح أبًدا أحًدا من املسلمني أن 

  . لع بيدهم يعملون شيئا يرشحوا أنفسهم ألنه أوًال رايح حيرقوا حاهلم ، وال يضيئون لغريهم ما رايح يط



  . وإذا كان كذلك ما يكون يف تعاون على اإلمث والعدوان ، أو إقرار ملا ننكره  :السائل 

  التعاون على ماذا ؟  :الشيخ 

  . على اإلمث والعدوان  :السائل 

  ال إذا حنن رفعنا صوتنا وقلنا هلؤالء املرشحني ال ترشحوا أنفسكم ، أين اإلقرار ؟  :الشيخ 

  . ال ما نقول الترشحوا أنفسكم ، لكن نعتزل هذا األمر الذي هو مبين على خطأ بل أخطاء  :ائل الس

  نرجع لنفس القاعدة ، حنن معرتفني أن هذا النظام قائم على خطأ  يف خالف يف هذا ؟  :الشيخ 

  . ما خالف يف هذا  :السائل 

نعاجل الشر األكرب بالشر األصغر واال ال ؟ حنن  ما يف خالف هذا ، لكن حنن اآلن أمام مشكلة واقعية :الشيخ 

  . هذه قاعدتنا اليت منشي عليها 

  . نعم ، هذه قاعدة صحيحة  :السائل 

طيب إذا كانت صحيحة نرجع ونقول تطبيقها هنا صحيح واال ال ، إما أن يكون صحيًحا فإذا صحيح  :الشيخ 

  .  ))قين هاتوا برهانكم إن كنتم صاد(( بصحيح وإن كان غري صحيح 

الذي قد يذكر يف هذا اال للتدليل على كونه غري صحيح ، إنه انتخابنا ملثل أيب ليلى ، الذي مثلنا به  :السائل 

  . ، فهنا يكون من ناحية إقرار منا أمام الناس ، ومن ناحية أخرى تعاون معه على املنكر والعدوان 

اجلبهة مث نتوجه إىل اجلبهة الثانية ألننا ال نستطيع أن  يا أخي جاوبناك عن هذا خلينا خنلص من هذه :الشيخ 

  . جنادل يف جبهتني 

  . خلص اجلبهة قد انتهت  :السائل 

  معلش أنا من أجلك أقول يعين تسمح هلم أن يتكلموا أنت قضيت ما عندك ؟  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

  سؤال شيخنا: احلليب 

  تفضل :الشيخ 

  تخب بالكلية ؟ ما حكم الذي ال ين: احلليب 

يضحك الشيخ -.. طيب فقط أظن أنت يف وادي وهذا يف وادي وفعًال أنت هنا يف العدوة الدنيا وذاك  :الشيخ 

  .  -رمحه اهللا

  . ...شيخنا نفس سؤال أخينا نعمان فقط من باب : احلليب 



لسفة املاضية اليت تلفظنا احفظ ما عندك اجلواب يعود إىل الذي ال يريد أن ينتخب ، إن كان يؤمن بالف :الشيخ 

  حنن ا ، فينبغي أن ينتخب من باب وجوب دفع الشر األكرب بالشر األصغر

  على الوجوب: احلليب 

  . وإن كان ما معتقد الفلسفة هذه ، فمكانك حتمدي أو تسرتحيي . على الوجوب طبًعا  :الشيخ 

  . بارك اهللا فيك : احلليب 

  نعم  طيب. وفيك بارك خلص انتهيت :الشيخ 

  . بقيه طبًعا معروف بتدليس التسوية  :السائل 

  . نظريًا وليس عملًيا  :الشيخ 

  ليس عملًيا :السائل 

  أي نعم :الشيخ 

  . ...إًذا قطعت علي خط الرجعة ألنه وجدته يف بعض األحاديث  :السائل 

  .هذا أمر معروف يال ...إنه صرح بالتحديث بينما فوق ما يف أينعم  :الشيخ 

  كتاب فتح الباري  :ائل الس

  نعم :الشيخ 

يف شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ، يرى بعض العلماء أنه من أعظم دواوين اإلسالم وأجلها  :السائل 

فائدة وأنه ال يستغىن عنه طالب علم ، وهناك اجتاه آخر لبعض طلبة العلم من السلفيني ، يرون أن ابن حجر قد 

ده فيه من التأويالت والتحريفات اليت ختالف منهج السلف ، وتوافق معتقدات أضر بالصحيح وأفسده مبا حش

املبتدعة وهؤالء ال يرحبون بإلقاء األلقاب اليت متدح ابن حجر كاحلافظ وشيخ اإلسالم ، وحنو ويقولون إن أمثال 

التقدير ، بل ابن حجر والنووي وابن اجلوزي وابن حزم ، ومن حنى حنوهم ، غري جديرين باملديح بل وال ب

  يستحقون البغض يف اهللا ملنهجهم غري السوي ، فما قولكم بارك اهللا فيكم ؟ 

قويل إن هذا الكالم ناشئ من املتحمسني وليس من علماء املسلمني ، وهؤالء مجاعة ال ميكن أن يكونوا  :الشيخ 

ين حممد دين السيف هذا كذب عونًا ، لتحقيق اتمع اإلسالمي إال بالسيف ، وعندنا بالشام يقولوا كلمة د

 )ومثل المؤمن كمثله السنبلة تفيء مرة (  )ويسروا وال تعسروا ( يعين دين حممد دين دعوة وإرشاد وهداية 

  وأيش ؟ 

  . )تتكسر مرة ( : احلليب 



ا ال مغمز فيه ، تريد صديًقا ال عيب فيه ، وهل عود يفوح بال دخان ، هذا أمر  :الشيخ 
ً
فهم يريدون عامل

تحيل احلافظ حافظ شاءوا أم أبوا ، وكونه أنه تأول بعض اآليات أو بعض األحاديث أو بعض الصفات هذا مس

ال خيسره هذا اللقب يف خصوص ما هو متلبس متحقق فيه ، فحسبنا أن نعرتف هلذا الرجل بعلمه وفضله ليس 

الكالم وعلماء الفقه والفرق و يف احلديث فقط ، يف احلديث واللغة واألدب ومعرفة مذاهب العلماء ، علماء 

وإىل آخره ، لكن صحيح عنده بعض االحنراف ، وليس كل االحنراف عن املنهج السلفي ، فنحن ما نريد أن 

خنسر العامل اإلسالمي فضل وعلم هذا الرجل بسبب االحنراف املوجود فيه ، مبثل هذه املبالغة من الكالم الذي 

ة اليت نسميها بالدعوة السلفية ، دعوة الرجوع إىل الكتاب والسنة وعلى يصدر من ناس نشأوا حديثًا يف الدعو 

منهج السلف الصاحل ولكنهم ما درسوا الكتاب والسنة ، ما يعلمون أن أي عامل هم يشريون إليه بالبنان ، أم 

من هذا  سوف جيدون يف تضاعيف كتبه أو حبوثه شيء من االحنراف ، وحنن نأخذ اآلن مثاًال الكتاب املشروح

الشارح العظيم هذا ، وهو صحيح البخاري ترى ما هو قوهلم فيما فعل البخاري حينما قال جيوز للمسلم أن 

يقول لفظي بالقرآن خملوق ؟ نسقطه يف االعتبار ونقول هذا غلو يف البخاري ، وحينما قلنا أنه أمري املؤمنني وإمام 

فيها إمامه يف احلديث ، ويف العقيدة ، وهو أمحد بن حنبل ، احملدثني وكتابه أصح كتاب ألنه قال كلمة ، خالف 

هل نرد هذا الفضل مبثل هذه الزلة ، إن كانت منة زلة ، وإال ذلك ممكن تأويله ، لكن هؤالء املتشددون بال شك 

اإلنسان سريون إمامني شيًخا وتلميًذا ، الشيخ ينكر ما يقوله التلميذ ، والتلميذ يقر ما ينكره الشيخ ، البد أن 

العاقل أن ينحاز إىل أحد الفريقني ، يف هذا الرأي ولكن ذلك ال حيمله على أن يهضم حق كل من املختلفني ، 

وال يجرمنكم شنأن قوم (( : سواًء كان مع هذا أو مع ذاك ، فيما هو مشهور بعلمه وختصصه ، كما قال تعاىل 

يسوا متقني ، هؤالء من أهل األهواء ، هؤالء من أهل ، هؤالء ل ))على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 

اخلوارج القدامى ما ماتوا ، اخلروج تسلسل حىت وصل إىل يومنا هذا وال تزال نسمع ما بني آونة وأخرى ولو أن 

هذه اآلونة ما ضروري تفهموها شرب أو مرت أو شربين أو مرتين ، قد يكون بني اآلونه واألخرى سنني طويلة ألنه 

دهر نراهم خرجوا وافسدوا يف األرض ، وأهلكوا احلرث والنسل ، وكانوا سبب تأخري الدعوة اليت كانت هذا 

متقدمة بسبب أم ثاروا كاخليل الشمس اهلوج ، بدون وعي بدون تربية إسالمية بدون علم صحيح ، الذي يقرأ 

ن ينبغي أن يأخذ حذره من بعض البخاري وشرح البخاري ال ميكن أن يسعه إال أن يقول بفضل هذا الرجل لك

  .تأويالته ، وهذا احلمد هللا ميكن 

  .  ))إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البالد  (( : ما معىن اآلية  :السائل 

هؤالء قوم كانوا هناك يف اليمن ، يعين كانوا عمالقة أقوياء حفروا اجلبال والصخور وبنو فيها البيوت  :الشيخ 



وباطون وإمنا حفروا من نفس اجلبال ، وآثار هؤالء وأمثاهلم ال تزال موجودة يف بعض البالد ،  بدون صب امسنت

  منها بالد األردن فضًال عن اليمن وتلك البالد 

  الشيك ... :السائل 

الشيك احفظ سؤالك ، مث أخي هذا الكالم يفيد حينما يوجدون لنا بديًال ، فإذا أعرضنا عن فتح  :الشيخ 

بن حجر العسقالين ، طيب ميشي احلال عمدة القارئ للعيين ؟ كذلك ما ميشي احلال ، ومثل ما قال الباري ال

هنا الشيخ علي احلليب ، من باب أوىل ، إًذا أعطونا البديل يا مجاعة ؟ ال بديل هذا ، إنسان احلقيقة أنا اعتقد أن 

لكن فيما علمنا وأحاط به علمنا هذا الرجل مل  ال أقول لن تلد هذا يكون تأيل على اهللا ،. النساء مل تلد مثله 

تلد النساء مثله ، فإذا كنا نريد كما يفهم مثل هذا الكالم ، نريد حنذر إخواننا طلبة العلم السلفيني أن يستفيدوا 

من هذا الكتاب ، فأي كتاب يستفيدون شرح صحيح البخاري من العيين ؟ العيين حنفي ماتريدي مكشوف ، 

اك ، وإذا قلنا هذا شره كثري ، فهذا شره أقل من ذاك ، فتختار أيًضا أخف الشرين هذه قاعدة وهذا خري من ذ

علمية جوهرية ، اخلالصة ال نعلم بديًال يقوم مقام هذا الكتاب يف الدنيا أبًدا ، ولذلك حنن مستفيدين منه ، 

  .نعم .ومتمسكني حببله إال فيما شذ عن سلفنا الصاحل 

  . لشيك أو السلك ، هل حيل حمل التقابض يف الس ، مبعىن أنه إذا اإلنسان اشرتى العملة بالنسبة ل :السائل 

  أي نعم . قلت أنا وقد ُسئلت هذا السؤال ، حيل يف حدود الضرورة وليس يف حدود املتاجرة  :الشيخ 

  .يال آن األوان منشي أو نصلي قبل ذلك تفضل يا أخي :الشيخ 

، ما هي درجة هذا  )من سمع النداء فلم يجب فال صالة له إال من عذر  (بالنسبة حلديث  :السائل 

  . احلديث 

  . صحيح  :الشيخ 

طيب يا شيخ ، بالنسبة عندنا هناك يف أمريكا نواجه مشكلة عدم مساع النداء ، فكيف تكون تلبية  :السائل 

  . النداء وبالتايل الصالة 

من شرعيته هو بال شك تذكري الناس الذين قد يكونون غافلني عن ال خيفى أن املقصود من هذا األذان و  :الشيخ 

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم (( : حضور أو استحضار وقت الصالة ، ولذلك قال تعاىل 

، فإذا فرضنا الصورة اليت أنت صورا آنًفا وهذا ميكن أن يتحقق  ))الجمعة ، فاسعوا إلى ذكر اهللا وذروا البيع 

حىت يف البالد اإلسالمية مثًال ، قد يكون إنسان يف منطقة صناعية دوي اآلالت فيها ، مينعه من مساع األذان ، 

أذان املسجد الذي هو جبانبه ، ولو كان مبكرب الصوت ألنه أصوات اآلالت اليت هو يعيش بينها حتول بينه وبني 



ه صالة اجلماعة ، وباألوىل هل يسقط عنه صالة حينئذ ، هل هذا يسقط عن. مساع األذان ولو مبكرب الصوت 

الجمعة على من سمع ( اجلمعة ، وهي آكد من صالة اجلماعة ؟ والرسول عليه السالم يقول يف صالة اجلمعة 

  اجلمعة على من مسع النداء مفهومة ال مجعة على من مسع النداء )النداء 

  من مل يسمع النداء :السائل 

ء ، هذا مفهومه فهنا هل نقول ذا املفهوم مطلًقا ، بل هل نقول ذا املنطوق مطلًقا من مل يسمع الندا :الشيخ 

ال نقول باملفهوم باملنطوق مطلًقا ، ملاذا ؟ ألنه ميكن أن هذا الذي مسع النداء يكون . ال . ؟ كالمها اجلواب ال 

شهد صالة اجلمعة ، فهو معذور معذور مثًال يكون مريض يكون أكتع يكون أقطع إىل آخره ، فال يستطيع أن ي

إًذا ، إًذا هذا املنطوق اجلمعة على من مسع النداء األصل أنه عام لكن يستثىن منه من عذره الشارع احلكيم ، نأيت 

ونقول املفهوم ، ال مجعة على من مل يسمع النداء يوم اجلمعة ، هل هذا على عمومه ومشوله ؟ أيًضا نقول ال ، 

يكون الذي جيب عليه أن حيضر صالة اجلمعة ، يف جانب املسجد لكن هذه . ك آنًفا للصورة اليت صورا ل

منطقة صناعية ضوضاء ، اآلالت وصوا يضيع عليه أن يسمع صوت املؤذن هذا إذا كان مع مكرب الصوت ، 

هو جار فما بالك إذ كان الصوت طبيعًيا ، ليس مقرونًا به املكرب ، حينئذ هل يسقط عن هذا اإلنسان الذي 

املسجد ، أن حيضر صالة اجلمعة بل صالة اجلماعة ألنه ال يسمع فعًال يف الصورة اليت صورا أقول أنا ال ، ملاذا 

؟ ألنه بإمكانه أن يتخذ وسيلة ما ، يتمكن ا أن يعرف مىت وقت الصالة ، ألن األصل أنه هذا جيب عليه ألنه 

سمع آذان املسجد وهبه أنه أصم ال يسمع ، لكن عنده وسيلة جار املسجد ، لكن هو يعلم بالتجربة أنه ال ي

ليعرف أنه حضرت صالة  اجلمعة ، بل صالة اجلماعة كما قلنا ، حينئذ عليه أن حيضر الصالة وال عذر له أنه مل 

يسمع األذان ألن املقصود من مساع اآلذان هو أن يكون هذا اإلنسان متنبًها حلضور وقت الصالة وهذا التنبيه 

كن حتصيله بوسيلة أو أخرى ، وهذا مثًال يقع كثري من الناس يف هذا إلشكال ، مل ما تقوم يا أخي تصلي مم

صالة الفجر ؟ واهللا أنا نومي ثقيل ، ما أمسع اآلذان وهو صادق ، لكن يف عنده ساعة منبه ، إذا كان معه موعد 

بالتجارة والصناعة وحنو ذلك ، حيدد الوقت  مع واحد كافر أو نصراين أو فاسق وعنده موعد من أجل أن يتعامل

الذي يريد يستيقظ فيه بالساعة املنبه يرن اجلرس فقط ، فأوىل أن يكون هذا التعامل مع حتقيق أحكام اهللا عز 

وجل ، فإذن من كان يف أمريكا أو غري أمريكا عليه أن يكون هو متخًذا بعض الوسائل اليت تذكره ، بوجوب 

 ، هذا إذا كان هناك مجاعة وهذا نسمع أن هناك يف مجاعة مسلمني يعين ، وخيتلفون قلة حضور مجاعة املسلمني

وكثرة ، املهم إذا كان هناك مسجد لكن ال يسمع صوت أذان املسجد لسبب أو آخر ، وكان هو مبثابة أنه لو مل 

ملنبه فليتخذ هو منبًها هو تكن تلك املوانع يسمع فعليه أن حيضر فإذا كان خيشى أن يفوته احلضور لعدم وجود ا



  من عند نفسه ، واضح اجلواب ، هل عندك شيء غريه حول هذا ؟ 

  طيب يا شيخ هل يفهم هذا احلديث من مل يكن عنده عذر شرعي :السائل 

  صالته باطلة :الشيخ 

  صالته باطلة ؟  :السائل 

ال عذر له وال يصلي فصالته باطلة ،  ال هذا قول لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا قول له بأن الذي :الشيخ 

لظاهر هذا احلديث لكن هذا القول مع خمالفته لرأي مجاهري العلماء ، هناك بعض األدلة والنصوص تشعرنا بأن 

النفي يف هذا احلديث هو نفي كمال وليس نفي صحة ، أي ال صالة له أي كاملة ، أي يفوت عليه سبع 

قة كبرية لو كان املسلم يقدر هذه الفضيلة حق قدرها ، فقوله عليه السالم وعشرين درجة ، وهذه خسارة يف احلقي

فيه إشارة إىل أن صالة الفذ صحيحة ولكنه خاسر  )صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة ( 

  .سبع وعشرين درجة ، هذه اخلسارة هي اليت تتناىف مع الكمال الذي نفاه الرسول يف احلديث األول 

النصيحة اليت قدمتها أليب صالح قبل ثالث سنني ، واهللا جيزيك اخلري وهي النصيحة بعدم  ...بالنسبة  :ئل السا

السفر ألمريكا ، واحملافظة على البقاء يف ديار املسلمني ، منها الفائدة هذه اليت ذكرا أنه صالة اجلماعة ما 

  . تتيسر هناك لبعدهم عن دينهم 

 جيزيه اخلري يذكرنا ببعض كلمات نقوهلا يف كثري من املناسبات وهي أننا ال ننصح صحيح أبو عبد اهللا :الشيخ 

إخواننا املسلمني مجيًعا أن يستوطنوا بالد الكفر وأن يقيموا فيها سنني طويلة ، ال بأس عندي بأن يسافر وفيه كل 

ور ألمر جتارة أو صناعة مؤقتة البأس أن يهاجر ال بأس للمسلم أن يسافر إىل شيء من بالد الكفر والفسق والفج

بشرطني اثنني ، الشرط األول أن يكون حمصًنا نفسه خلقًيا وزواجًيا إذ صح التعبري ، أن يكون حسن األخالق 

املقصود  -يضحك الشيخ رمحه اهللا  - والرتبية ، وأن يكون له زوجة حتصنه أن مييل هناك إىل نساء بين األصفر

ا نفسه اتني احلصانتني ، الشرط الثاين أن يذهب لقضاء مصلحة وقتية ، أما هذا الشرط األول أن يكون حمصنً 

أن يقيم بني ظهراين املشركني فهذا فيه أحاديث كثرية حتذر املسلم من اإلقامة بني ظهراين املشركني ، كمثل قوله 

المسلم والمشرك ال  (، وقال عليه السالم  )أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين ( عليه السالم 

من جامع املشرك أي  )من جامع المشرك فهو مثله ( الزم يكون أحدمها بعيد عن اآلخر ،  )تتراءى نارهما 

أي إنه يتخلق بأخالقه وهذا أمر مشاهد يعين  )فهو مثله ( من خالطه وساكنه وعاشره وصاحبه و و إىل آخره ، 

وأكرب بليه اليت متثل خطر هذا السفر أن يسموا األشياء بغري أمسائها يف أكثر الذين يبتلون بالسفر إىل تلك البالد 

الشرعية أن يسموا السفر إىل بالد الكفر هجرة ، بينما العكس هو الصواب ، إذا أسلم كافر هناك يف بالد الكفر 



رين إنه ما أن يهاجر هو إىل بالد اإلسالم ، هذا ال يقع ما مسعنا مسلًما مهما طنطن اإلسالميون فرحني مسرو 

شاء اهللا دعوة اإلسالم ماشيه يف بالد الكفر ، يف بريطانيا وفرنسا وأملانيا ، واجنلرتا ولندن وباريس واملدن الكبرية 

هذه وبعد هذا أمريكا الشمالية واجلنوبية ، كل هذه البالد كلها ما مسعنا أن مشرًكا من هؤالء اسلم فعًال هاجر 

ليًال ارًا أنه فالن مسلم هاجر من بالد اإلسالم إىل بالد الكفر ، هذا سببه إىل بالد اإلسالم ، لكننا نسمع 

الشيء األول اجلهل باإلسالم وهذا أمر خطري جًدا والشيء اآلخر أن التمسك باإلسالم : يعود إىل شيئني اثنني 

م ال يفرقون والتحمس له يعين انقشع وانكشف عن الناس فقل منهم من يتحمس للتمسك بدينه ، ولذلك تراه

بني أن يقيم بني ظهراين املسلمني ، وبني أن يقيم بني ظهراين املشركني ، وإن كنا حينما نقول بني ظهراين 

املسلمني ، على عجرهم وجبرهم ، لكن مسلم واحد أفسق مسلم يساوي أحسن كافر يف بالد الكفر والضالل 

ال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا يساوي أحسن مشرك هذه حقيقة جيب أن نعتز ا أفسق مسلم يشهد بان ال إله إ

نتصوره مبا له دماثة خلق وكرم ومال ونفس إىل آخره ، ملاذا ؟ أولئك خملدون يف النار وهؤالء ناجون من اخللود يف 

النار ، فشتان ما بني الفريقني ولذلك حنن ننصحك وننصح كل مسلم يقيم يف تلك البالد من أجل العيش 

(( : ، وألنه يقول  ))ألم تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها (( ذا ال جيوز ألن اهللا يقول وكسب القوت فه

، أنا أعلم أن هناك أناًسا من املسلمني  ))ومن يتق اهللا يجعل له مخرًجا ويرزقه من حيث ال يحتسب 

هؤالء قسمان قسم يسافر يسافرون وليس يهاجرون إىل أمريكا يف سبيل الدعوة إىل اهللا إىل اإلسالم فأنا أقول 

للدعوة خالًصا لوجه اهللا ، ال وظيفة ينتمي إىل مجعية خريية يف هذه البالد أو تلك وإمنا خالًصا لوجه اهللا عز وجل 

، قد يعطل مصلحته الدنيوية يف سبيل القيام مبصلحته األخروية ، أال وهي الدعوة إىل اهللا ورسوله ، وهؤالء يف 

األمحر كما كانوا يقولون قدميًا ، فالذين يذهبون يف سبيل الدعوة إىل اهللا نقول هلم ،  اعتقادي أندر من الكربيت

األقربون أوىل باملعروف حىت ولو كانوا إيش ؟ يعملون كموظفني خيتاروا بلًدا من بالد اإلسالم حىت ما يصدق 

هو خليه يعيش بني املسلمني  عليهم ، ما قلنا آنًفا بالنسبة للمرشح الذي يرشح نفسه أن يدخل الربملان ، ال

وينصحهم ويدعوهم ، ويغتنم كل فرصة ، ال تدعها تفوته ، يف سبيل أن يقوم بواجب الدعوة إىل اهللا عز وجل ، 

وليس أن يذهب إىل هناك فبدل أن يقلب الناس هناك من الكفر إىل اإلسالم ومن الفسق والفجور إىل األخالق 

ه النواحي من األخالق ، وهذا مشاهد يف الذين يعيشون يف البالد اإلسالمية ، قد ينقلب هو يف بعض هذ

األوروبية ، فإم يتزيون بالزي الكافر فيكثرون سواد الكفار هناك ويتزيون بزي أيش ؟ الكفار حىت ال يشار إليه 

خرجوا من  ويقال هذا مسلم ، هذا مسلم حنن نعلم كثريًا من اإلسالميني تراهم شيوًخا ، بعمامة وبلحى فإذا ما

البالد العربية أطاحوا بالعباءة وبالعمامة ، ولبسوا اجلاكيت والبنطلون وعقدوا اجلرافيت للرقبة هذه ، وخرجوا حسرًا 



بدون أيش ؟ عمامة وال طاقية وال أي شيء حبيث أنه خيتلط احلابل بالنابل ، وأنا أنصحك أنت وغريك من 

صة يف تلك البالد حسرًا ، عليكم أن تتعمموا وليست العمامة احلاسرين هنا أن ال ميشوا يف الطرقات ، وخبا

بفريضة إسالمية ولكنها زي إسالمي وإن كان العمامة مثًال قد ال تكون عملية بالنسبة لبعض الناس من العمال 

وغريهم ، فهذه القلنسوة هذه الطاقية تكفي ألا أصبحت شعارًا للمسلمني فلو أخذ املسلم املتزي ذا الزي 

اإلسالمي بالونش اهليلوكبرت من بالد األردن عمان إىل باريس ووضع يف بالد الفسق والفجور ، أشري إليه بالبنان 

وحينذاك تتعطل كثري من . هذا مسلم ، بينما هو إذا غري زيه ، فال تعرفه مسلًما أو نصرانًيا ، أو أو إىل آخره 

م سئل عن خري األعمال أو خري اإلميان أنا نسيت اآلن قال الشعائر اإلسالمية اليت منها إن الرسول عليه السال

أن تسلم على من عرفت أو من مل تعرف ، طيب أنا إذا شفتك بالطريق واهللا ما أدري أنت مسلم أو مش مسلم 

شو السبب ؟ ألنك ال حتمل على اإلسالم عمل اإلسالم هو هذا أو هو ذاك وبس لكن أكثر من ذلك أننا 

، لكن واحلمد هللا لس يف عندنا شيء من الصيانة واحلماية والغرية اإلسالمية ، فال نضع  نلبس كل زي الكافر

القبعة ، وإال أي شاب اليوم ، أي شاب ال يتزىي بزي املسلمني وإمنا يتزىي بزي الكافرين ميشي حاسرًا خليه حيط 

البس جالبية القميص ، ومريب حليته  برنيطة ، ما بتقول عنه اال جورج ، أو انطنيوس ، لكين لن ترى أبًدا واحًدا

  . وحافف شاربه ، وفوق هذا مغطي رأسه بالربنيطة ، نقيضان ال جيتمعان ، نعم 

  . هذه العادة موجودة يف املغرب  :السائل 

  . يف املغرب  :الشيخ 

  . يف املغرب العريب  :السائل 

غرب يف الربنيطة هذه قد يكون برنيطة معدلة  على مسؤوليتك والعهدة على الراوي ، أنا ال اعتقد يف امل :الشيخ 

  . كبرية 

  . كبرية   :السائل 

يقول األخ هنا برنس ما أظن يعين نسأل اهللا أن يهدي إخواننا املسلمني يف كل بالد اإلسالم ، هذه   :الشيخ 

ناسبات ، يف أشياء  كلمة لفت نظرنا إليها األخ أبو عبد اهللا جزاه اهللا خري ، واملوضوع أنا طرحته يف كثري من امل

فاتقوا اهللا وأصلحوا (( كثرية جًدا من الكتاب والسنة ، واحلوادث الواقعة اليت ملستها ملس اليد ، لذلك نقول 

  . ))أعمالكم 

شيخ رجالن رجل باع إىل آخر نقد عملة أجنبية دوالر ، وافرتقا على سعر بعد ساعات اتضح  :السائل 

قل ، مث طلب رد عملية البيع ، ما حكم هذه البيعة فهل جيوز للمشرتي رد للمشرتي أن السعر بسعر السوق هو أ



  البيعة ؟ 

ال ما جيوز لكن كيف وقع البيع ، هو ليش أوجب الشارع التقابض ؟ حىت ما يقع يف مثل هذا اخلالف  :الشيخ 

  ، هل وقع التقابض ؟ كيف كان البيع والشراء ؟ 

   .قبضت بس العملة األجنبية فقط  :السائل 

  مقابل إيش ؟  :الشيخ 

  . مقابل أن يدفع فيما بعد  :السائل 

  . عمله وطنية  :الشيخ 

  . نعم عملة وطنية  :السائل 

أينعم هذه جتارة أم قضاء حاجة ، إن كان جتارة فالبيع باطل ، وإن كان لقضاء حاجة فعلية أن يسلم  :الشيخ 

  .  العملة البلدية وال جيوز ألحدمها أن يرتاجع عن اآلخر

ليقيم قيمة  -األذان يؤذن - رجل اقرتض من رجل قرًضا أو أراد أن يقرتض فذهبا مجيًعا إىل حمل الذهب  :السائل 

  هذا املال ، حىت إذا أراد يرد ماله أو 

  يوفيه :الشيخ 

  يوفيه قيم له أيًضا وأعطاه نفس قيمة الذهب هذا بالعملة احمللية هل هذه الصورة صحيحة ؟  :السائل 

  . صحيحة  :يخ الش

  . صحيحة  :السائل 

  .معلوم وهذا شيء طيب هذا ما نسمع أحًدا يعمله  :الشيخ 

  .- الشيخ رمحه اهللا يردد وراء املؤذن  - 

ما أدري هل شغل بإجابة املؤذن أم شغل بدعاء ما ، مث الحظته فعل بيده هكذا ، فأنا أقول إن هذا املسح للوجه 

نة وخباصة لو رفع يديه ، فإذا مل يرفع فمن باب أوىل ال يشرع له أن ميسح ، ليس مشروًعا وال أصل له يف الس

وجهه هكذا ، ألنه إن كان هناك بعض العلماء يقولون بشرعية مسح الوجه بالكفني بعد الدعاء ، فلهم مستند 

ال أحد لكن .ولو أن هذا املستند كان ضعيًفا من حيث الرواية ، ولكن ولو أن هذا املستند كما قلنا ضعيف 

  .يقول بأنه أذن ودعا بدعوة مثًال ، وفعل هكذا ، فهذا ال أصل له إطالقًا يف السنة 

يف مسألة القرض كذلك مثًال إنسان أن أراد أن يقرتض من إنسان ، فاقرتض منه املبلغ بالدينار على أن  :السائل 

  يرده بالدوالر ، اشرتط عليه املقرض هذا ، هل هذا الشرط صحيح ؟ 



  . ال  : الشيخ

  . ليس صحيح  :السائل 

  . ألنه قد يكون يرتفع وينخفض إمنا يرد إليه الدينار بقوته الشرائية يوم استقرضه  :الشيخ 

  ممكن هذا ؟  :السائل 

  كيف ممكن ماذا تقصد ممكن يعين واقعية واال شرعية ؟   :الشيخ 

  . شرعية  :السائل 

  .)قضاء ، وأنا خيركم قضاء خيركم خيركم ( هذا هو الواجب كيف ال  :الشيخ 

  . ... :السائل 

امسع لو أنك أقرضتين مئة دينار قبل سنة واليوم املئة دينار تساوي مخسني دينارًا ، اخلمسني دينار ال  :الشيخ 

تشرتي ما كنت اشرتيه مبئة دينار اليوم من القمح والشعري واللنب واألشياء الضرورية من ضروريات احلياة ، فضًال 

ها فال جيوز يل أن أكون شكلًيا ظاهريًا فأوفيك مئة دينار وأقول لك يا أخي هذا الذي استقرضته منك عن غري 

  .  وهذا هو انقده لك نقًدا ، وذلك 

  ما هو الضابط ؟  :السائل 

من أحسن إليكم فكافئوه فإن لم ( ، )خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء ( الضابط هو  :الشيخ 

فهذا الذي أقرض إليك مئة دينار أحسن أم  )وه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه تستطيعوا أن تكافئ

  أساء ؟ 

  . أحسن  :السائل 

  أحسن أنت ملا وفيته وقت اخنفاض قيمة الدينار مئة دينار أحسنت إليه أسأت ؟  :الشيخ 

  . أسأت  :السائل 

  . هذا هو  :الشيخ 

  . ون على الوجوب وليس على االستحباب يعين التقييم على الذهب أن يك :السائل 

  . ال ما على االستحباب  :الشيخ 

  . فلو مثًال قيمه له بالدوالر  :السائل 

  مىت ؟  :الشيخ 

  . عند األداء كما يفعل بعض الناس  :السائل 



  . إذا عند األداء تعطيه من الدوالرات ما يساوي قيمة املئة دينار الشرائية يوم استلمها منه  :الشيخ 

  ما يكون اختالف يف العملة ؟  :السائل 

  . نعم يف العملة ، قلنا حينذاك للتجارة ما جيوز لكن لوفاء الدين جيوز  :الشيخ 

  االجتناب أو التحرمي ؟  :السائل 

  أيش هو ؟  :الشيخ 

  تعبري االجتناب أو التحرمي أقوى ؟  :السائل 

  .و حمرم عليكم كالمها سواء ما يف فرق كل الدروب على الطاحون عربية فاجتنبوه فه  :الشيخ 


